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ilge urzrsstHHA KURUL KARARIARI

itge Hrfzrssrhha Kurulu Lg/Ot/zOZLSah gtinii saat 14:00'da Abana Kaymakamr Talk Bu[ra
SEYHAN BaSkanltftnda agafrda adr, soyadr, unvant ve imzalarr bulunan Uyelerin katrhmr ite
toplanrlarak agafrdaki kararlar ahndr.

eUruoem :

ilgemizde Koronavirtis (CoViD -19) salgrnr kapsamrnda sokafia grkma krsrtlamasrndan faaliyetin
nitelifiinden 6tUrU istisna tutulmast gereken hususlarr 96r0gmek.

KARARLAR :

Koronaviriis (CovidL9) salgrnrnrn toplum saflrfir ve kamu dUzeni agrsrndan olugturdufiu riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahfrn yayrhm hrzrnr kontrol altrnda
tutma amactyla SaSltk Bakanhfir ve Koronaviriis Bilim Kurulunun onerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn
talimatlan dolrultusunda birgok tedbir karan ahnarak uygulamaya gegirilmi5tir.

07.12.2020 tarihli ve 146 Nolu Hrfzrssthha Kurul Kararrmrz ile getirilen soka$a grkma
ktsttlamastndan faaliyetin nitelifinden oti]r0 istisna tutulmasr gereken hususlara ili5kin olarak
Ulagtrrma ve Altyapr Bakanhfrntn 28.12.2020 tarih ve 72371sayrh yazrsr ile Milli Egitim Bakanl$rnrn
08.01.2021tarih ve L8973674 saytlt ve 3t.L2.2020 tarih ve 78664597 sayrh yazrlarr deferlendirilmig
olup bu gergevede; il idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2l ve
72' nci maddeleri kapsamrnda;

4L.L2.2o2o tarihli ve 146 Nolu Htfzrssrhha Kurul Kararrmrzda bulunan "Sokafa Qrkma
Krsltlamasrndan Muaf Yerler ve Kigitere Dair Liste,ye,,

1.Arag muayene istasyonlart ve buralarda gahgan personel ile arag muayene randevusu
bulunan tagrt sahiplerinin,

2.Motorlu taslt sfiri.lcii kurslarr, havacrhk ve denizcilik kurslarr, ozel ulagtrrma hizmetleri
mesleki e$itim ve geligtirme kurslart ve ig makineleri suriicii e$itim kurslalna devam eden
kursiyerlere y6nelik hafta sonlart dUzenlenmesi zorunlu olan direksiyon e$itim srnavlarr ile di$er
teorik ve uygulama stnavlartnda g6rev alan komisyon gorevlileri, usta of,reticiler ve bu srnavlara
girecek kursiyerlerin,

3.Milli EEitim Bakanhf,r EBA LisE TV MTAL ve EBA platformunda yayrnlanmak lizere
Bakanh$a bafh mesleki ve teknik orta6gretim okul/kurumlannda galrgmalarr devam eden uzaktan
efitim video gekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yuri.itmekte olan ya da s6z konusu galgmataln
koordinasyonunu sailayan personelin,

Eklenmesine karar verilmi5tir. i5 bu kararrn ilgili kurum ve kurulu5lara grinderilmesine, karar
gereiince giirevi bulunan kurum ve kurutugtar tarafrndan uygulamanrn takip edilmesine, alnan
kararlara uymayanlara Umumi Htfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerelince idari para cezasl
verilmesi baSta olmak 0zere ayktrrltftn durumuna 96re Kanunun ilgili maddeleri gere$ince iglem
yaptlmaslna, konusu sug tegkil eden davrantglara iligkin Ti.irk Ceza Kanunu,nun 195,inci maddesi
kapsamtnda gerekliadli iglemlerin baglatrlacagr hususuna oy birligi ile kararverildi.
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